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De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op 
dichtstbijzijnde Nokia leverancier. 

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet-en 
regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Omleiding in strijd met de wetgevin
verboden.
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Lees deze eenvoudige richtlijnen. Het niet opvolgen van de richtlijnen kan gevaarlijk 
onwettig zijn. Lees de volledige gebruikershandleiding voor meer informatie.

SCHAKEL HET APPARAAT ALLEEN IN ALS HET VEILIG IS
Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele telefoons verboden
als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

VERKEERSVEILIGHEID HEEFT VOORRANG
Houd u aan de lokale wetgeving. Houd terwijl u rijdt uw handen vrij om uw
voertuig te besturen. De verkeersveiligheid dient uw eerste prioriteit te he
terwijl u rijdt.

STORING
Alle draadloze telefoons kunnen gevoelig zijn voor storing. Dit kan de wer
van de telefoon negatief beïnvloeden.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN ZIEKENHUIZEN
Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Schakel de telefoon u
nabijheid van medische apparatuur.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN VLIEGTUIGEN
Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Draadloze apparatuu
storingen veroorzaken in vliegtuigen.

SCHAKEL HET APPARAAT UIT TIJDENS HET TANKEN
Gebruik de telefoon niet in een benzinestation. Gebruik het apparaat niet 
nabijheid van brandstof of chemicaliën.
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SCHAKEL HET APPARAAT UIT IN DE BUURT VAN EXPLOSIEVEN
Houd u aan alle mogelijke beperkende maatregelen. Gebruik de telefoon niet 
waar explosieven worden gebruikt.

.

eerd.

atibele 

s nodig 
herm. 
ndt. 
.
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GEBRUIK HET APPARAAT VERSTANDIG
Gebruik het apparaat alleen in de normale positie zoals in de 
productdocumentatie wordt uitgelegd. Raak de antenne niet onnodig aan

DESKUNDIG ONDERHOUD
Dit product mag alleen door deskundigen worden geïnstalleerd of gerepar

TOEBEHOREN EN BATTERIJEN
Gebruik alleen goedgekeurde toebehoren en batterijen. Sluit geen incomp
producten aan.

WATERBESTENDIGHEID
De telefoon is niet waterbestendig. Houd het apparaat droog.

AANSLUITEN OP ANDERE APPARATEN
Wanneer u het apparaat op een ander apparaat aansluit, dient u eerst de 
handleiding bij het apparaat te raadplegen voor uitgebreide 
veiligheidsinstructies. Sluit geen incompatibele producten aan.

ALARMNUMMER KIEZEN
Controleer of de telefoon ingeschakeld en operationeel is. Druk zo vaak al
is op  om het scherm leeg te maken en terug te keren naar het startsc
Toets het alarmnummer in en druk op . Geef op waar u zich bevi
Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemming hebt gekregen
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� Informatie over het apparaat
Het draadloze apparaat dat in deze handleiding wordt beschreven, is goedgekeurd voor 

vider 

edig de 

 de 
 in 

adloze 

 alle 
t uw 
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 de 
 

elen of 
van uw 
ie.
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gebruik in EGSM 900- en GSM 1800-netwerken. Neem contact op met uw servicepro
voor meer informatie over netwerken.

Houd u bij het gebruik van de functies van dit apparaat, aan alle regelgeving en eerbi
privacy en legitieme rechten van anderen. 

Waarschuwing: Als u andere functies van dit apparaat wilt gebruiken dan
alarmklok, moet het apparaat zijn ingeschakeld. Schakel het apparaat niet
wanneer het gebruik van draadloze apparatuur storingen of gevaar kan 
veroorzaken.

� Netwerkdiensten
Om de telefoon te kunnen gebruiken, moet u zijn aangemeld bij een aanbieder van dra
diensten. Veel van de functies van dit apparaat zijn afhankelijk van de functies die 
beschikbaar zijn in het draadloze netwerk. Deze netwerkdiensten zijn mogelijk niet in
netwerken beschikbaar. Het kan ook zijn dat u specifieke regelingen moet treffen me
serviceprovider voordat u de netwerkdiensten kunt gebruiken. Mogelijk krijgt u van u
serviceprovider extra instructies voor het gebruik van de diensten en informatie over
bijbehorende kosten. Bij sommige netwerken gelden beperkingen die het gebruik van
netwerkdiensten negatief kunnen beïnvloeden. Zo bieden sommige netwerken geen 
ondersteuning voor bepaalde taalafhankelijke tekens en diensten.

Het kan zijn dat uw serviceprovider verzocht heeft om bepaalde functies uit te schak
niet te activeren in uw apparaat. In dat geval worden deze functies niet in het menu 
apparaat weergegeven. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informat
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� Laders en toebehoren
Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. Dit 

en 

okia 
ypes 

ijd aan 

bereik 
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apparaat is bedoeld voor gebruik met de volgende voedingsbronnen: ACP-7, ACP-12 
LCH-12.

Waarschuwing: Gebruik alleen batterijen, laders en toebehoren die door N
zijn goedgekeurd voor gebruik met dit model. Het gebruik van alle andere t
kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde accessoires. Trek alt
de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

Uw apparaat en toebehoren kunnen kleine onderdelen bevatten. Houd ze buiten het 
van kleine kinderen. 
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Algemene informatie
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� Stickers in het pakket
De stickers bevatten belangrijke informatie voor service en klantenonderste
Bewaar deze stickers op een veilige plaats.

� Toegangscodes
• Beveiligingscode: deze code, die bij de telefoon wordt geleverd, beveilig

telefoon tegen onbevoegd gebruik. De standaardcode is 12345. 

Zie pagina 48 voor een beschrijving.

• PIN-code: deze code, die bij de SIM-kaart wordt geleverd, beveiligt de k
tegen onbevoegd gebruik. 

Als u de optie PIN-code vragen in het menu Beveiligingsinstellingen acti
(zie pagina 48), wordt naar de code gevraagd zodra u de telefoon inscha

Als u driemaal na elkaar een onjuiste PIN-code invoert, wordt de SIM-ka
geblokkeerd. U moet de PUK-code invoeren om de blokkering van de SIM
op te heffen en een nieuwe PIN-code in te voeren.

• PIN2-code: deze code wordt bij sommige SIM-kaarten geleverd en is no
voor sommige diensten, zoals kosteninstellingen. Als u driemaal na elkaa
onjuiste PIN2-code invoert, wordt PIN2-code is geblokkeerd weergegeve
het display en wordt u gevraagd de PUK2-code in te toetsen.
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Selecteer Toegangscodes wijzigen in het menu Beveiligingsinstellingen als u de 
beveiligingscode, PIN-code en PIN2-code wilt wijzigen (zie pagina 48). Houd 

rt van 

 
is.
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de nieuwe codes geheim en bewaar deze op een veilige plaats uit de buu
de telefoon.

• PUK-code en PUK2-code: deze codes worden bij sommige SIM-kaarten
geleverd. Neem contact op met uw serviceprovider als dit niet het geval 
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1. Aan de slag

e 
rd. In 
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� Voordat u begint
De indicatoren die hieronder worden beschreven, worden weergegeven als d
telefoon klaar is voor gebruik en geen tekens door de gebruiker zijn ingevoe
de volgende afbeelding ziet u het display in de standby-modus. 

1. Signaalsterkte van het cellulaire netwerk 
op uw huidige positie.

2. Batterijcapaciteit.

3. Toont de naam of het operatorlogo van 
het netwerk waarin de telefoon op dat 
moment wordt gebruikt. 

4. Huidige functie van de NaviTM-toets 
.

5. Navi-toets 

De functie van de Navi-toets is 
afhankelijk van de tekst die boven de 
toets wordt weergegeven.

6. Aan / uit-toets  
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Hiermee schakelt u de telefoon in en uit. Als de toetsen zijn geblokkeerd, wordt 
het display van de telefoon ongeveer 15 seconden verlicht als u op  drukt.

van de 
s op

lagen 

als u 

ncties 
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7. Wis / afsluiten-toets 

Hiermee wist u tekens van het display en sluit u functies af.

8. Bladertoetsen 

, ,  en .

Hiermee kunt u door namen, telefoonnummers, menu's of instellingen 
bladeren. Tijdens een gesprek kunt u op  of  drukken om het volume 
hoofdtelefoon te verhogen of te verlagen. Druk vanuit de standby-modu

•  voor de lijst met laatstgekozen nummers.

•  om de namen en telefoonnummers weer te geven die zijn opges
in Contacten.

•  om een bericht in te toetsen.

•  om de indexnummers voor de menu's te gebruiken. Zie pagina 49 
de nummers wilt wijzigen.

9. Met  -  kunt u cijfers en letters invoeren. 

 en  worden voor verschillende bewerkingen in verschillende fu
gebruikt.
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� De SIM-kaart en batterij plaatsen
Houd alle SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen. Raadpleeg de 

nsten. 
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leverancier van uw SIM-kaart voor informatie over het gebruik van SIM-die
Dit kan de serviceprovider, netwerkoperator of een andere leverancier zijn.

1. Druk op de ontgrendeling van de 
achtercover (1), open de 
achtercover (2, 3) en verwijder de 
cover. 

2. Verwijder de batterij door deze bij 
de uitsparing uit de telefoon te tillen (4).

3. Trek de SIM-kaarthouder voorzichtig bij de 
uitsparing naar boven en open het klepje (5).



17

4. Plaats de SIM-kaart en zorg er daarbij voor dat de 
afgeronde hoek zich rechtsboven bevindt en het 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

goudkleurige contact naar beneden is gericht (6).

5. Sluit de SIM-kaarthouder (7) en druk erop totdat 
deze vastklikt.

6. Plaats de batterij (8).
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� De batterij opladen
1. Steek de stekker van de lader in de aansluiting op de 

er van 
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onderkant van de telefoon.

2. Sluit de lader aan op een gewone wandcontactdoos. 
De indicatiebalk van de batterij begint te schuiven.

Als Laadt niet op wordt weergegeven, wacht u een 
ogenblik. Vervolgens koppelt u de lader los, sluit u 
deze opnieuw aan en probeert u het nogmaals. Als 
de batterij nu nog niet wordt opgeladen, neemt u contact op met uw 
leverancier.

3. Als de batterij volledig is opgeladen, stopt de indicatiebalk. Haal de stekk
de lader uit de wandcontactdoos en maak de lader los van de telefoon.

� Normaal gebruik
Uw apparaat heeft een interne antenne.

Opmerking: Zoals voor alle andere radiozendapparatuur 
geldt, dient onnodig contact met de antenne te worden 
vermeden als het apparaat is ingeschakeld. Het aanraken 
van de antenne kan een nadelige invloed hebben op de 
gesprekskwaliteit en kan ervoor zorgen dat het apparaat 
meer stroom verbruikt dan noodzakelijk is. U kunt de 
prestaties van de antenne en de levensduur van de batterij 
optimaliseren door het antennegebied niet aan te raken 
wanneer u het apparaat gebruikt.
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� De telefoon in- en uitschakelen
Houd de toets  enkele seconden ingedrukt.

efoons 

t niet 
ijderen. 
evestig 
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Waarschuwing: Schakel de telefoon niet in als het gebruik van mobiele tel
verboden is of als dit storing of gevaar zou kunnen opleveren.

� De covers verwisselen
Opmerking: Schakel het apparaat altijd uit en zorg ervoor dat het apparaa
met een lader of een ander apparaat is verbonden als u de cover wilt verw
Raak de elektronische onderdelen niet aan terwijl u de covers verwisselt. B
altijd de covers voordat u het apparaat opbergt of gebruikt.

1. Druk op de ontgrendeling van de achtercover (1), open de 
achtercover en verwijder de cover (2).

2. Verwijder voorzichtig de voorcover (3).
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3. Plaats het toetsensjabloon in de nieuwe voorcover (4).
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

4. Lijn de bovenkant van de voorcover uit met de bovenkant 
van de telefoon en druk op de voorcover totdat deze vastklikt 
(5).
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2. Algemene functies

 dit 
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� Opbellen
1. Toets het telefoonnummer in, voorafgegaan door een netnummer indien

nodig is. 

Voor internationale gesprekken: voeg het +-teken toe door tweemaal op 
te drukken en toets de landcode, het netnummer (laat zo nodig de eerste
weg) en het telefoonnummer in.

Druk op  om het laatst ingetoetste cijfer te verwijderen.

2. Druk op Gesprek om het nummer te bellen. Druk op  of  om het volu
van de hoofdtelefoon tijdens een gesprek te verhogen of te verlagen.

3. Druk op Beëindigen om het gesprek te beëindigen of het kiezen te 
onderbreken.

Conferentiegesprekken
Een conferentiegesprek is een netwerkdienst waarbij maximaal vier persone
hetzelfde gesprek kunnen deelnemen.

1. Als u een nieuwe deelnemer wilt bellen, drukt u op  en Opties en sele
u Nieuw gesprek.

2. Als de nieuwe oproep is beantwoord, betrekt u de deelnemer bij het gesp
door op Opties te drukken en Conferentie te kiezen.
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Opnieuw kiezen
Als u een van de laatste twintig gekozen nummers opnieuw wilt kiezen, drukt u 

n 
e 
 toets 
enste 

ilt 

e 
mpen 
lle 
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vanuit de standby-modus eenmaal op , bladert u naar het gewenste 
telefoonnummer en drukt u op Gesprek.

Snelkeuze
Zorg dat Snelkeuze is ingeschakeld in het menu Contacten. Druk op Menu e
selecteer achtereenvolgens Contacten, Snelkeuze en Bewerken. Selecteer d
gewenste toets (toets 2 tot en met 9) en druk op Toewijzen. Geef aan of u de
wilt toewijzen om te bellen of SMS-berichten te verzenden. Ga naar de gew
naam en druk op Selecteren.

� Een oproep beantwoorden
Druk vanuit de standby-modus op Neem op. Druk op  als u het gesprek w
weigeren zonder het te beantwoorden. 

� Bewerkingen tijdens een gesprek
Druk tijdens een gesprek op  en Opties en selecteer een van de volgend
opties. Een groot aantal van deze opties zijn netwerkdiensten. Dempen of De
ophffn, Standby of Uit standby, Nieuw gesprek, Opnemen, Weigeren, Einde a
gespr., Contacten, DTMF verzenden, Wisselen en Menu.
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� Spraakberichten beluisteren
Dit is een netwerkdienst. Raadpleeg uw serviceprovider voor het nummer van uw 

e 
 

 

 Menu 

 op 
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voicemail. U kunt uw voicemail bellen door  ingedrukt te houden in d
standby-modus. Als u de eerste keer belt, moet u het nummer intoetsen. Zie
pagina 39 als u het nummer van uw voicemail wilt wijzigen.

Zie pagina 44 als u gesprekken wilt doorschakelen naar uw voicemail.

� De toetsen blokkeren
U kunt het toetsenblok blokkeren om te voorkomen dat toetsen per ongeluk
worden ingedrukt.

Het toetsenbord blokkeren of vrijgeven: druk vanuit de standby-modus op
en dan snel op .

Als u de toetsenblokkering automatisch wilt inschakelen, stelt u de optie 
Automatische toetsenblokkering in op Aan in het menu Instellingen voor 
toetsenblokkering onder Instellingen. 

Wanneer de toetsenblokkering is ingeschakeld, kunt u soms nog wel het 
geprogrammeerde alarmnummer kiezen. Toets het alarmnummer in en druk

.
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3. Tekst intoetsen
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U kunt op twee verschillende manieren tekst intoetsen: via de methode voo
gewone tekstinvoer  en via de methode voor tekstinvoer met woorden

, waarbij gebruik wordt gemaakt van een ingebouwde woordenlijst.

Druk tweemaal op  om tijdens het intoetsen van tekst snel te wisselen
tussen de invoermethoden.

Gewone tekstinvoer: druk op de toets waarbij de gewenste letter staat 
aangegeven totdat deze wordt weergegeven in het display.

Tekstinvoer met woordenboek in- en uitschakelen

Druk tijdens het intoetsen van tekst op  (Opties) en selecteer 
Woordenboek.

• Als u de modus voor tekstinvoer met woordenboek wilt instellen, moet u
taal selecteren in de lijst met woordenboekopties. Tekstinvoer met 
woordenboek is alleen beschikbaar voor de talen die vermeld worden in d

• Als u wilt terugkeren naar normale tekstinvoer, selecteert u Woordenbk 

Tekstinvoer met woordenboek:

1. Toets het woord in door eenmaal op elke toets te drukken voor een letter
woord verandert na elke toetsaanslag. Als u bijvoorbeeld Nokia wilt into
als de Nederlandse taal is geselecteerd, drukt u op , , 

 en . 
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2. Als het gewenste woord wordt weergegeven, drukt u op  en toetst u het 
volgende woord in.

oord 
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• Als u het woord wilt wijzigen, drukt u op  totdat het gewenste w
wordt weergegeven. 

• Als een vraagteken (?) achter het woord wordt weergegeven, staat he
woord niet in het woordenboek. Als u het woord wilt toevoegen aan h
woordenboek, drukt u op Spellen, toetst u het woord in (via normale 
tekstinvoer) en drukt u op OK.

Tips voor het intoetsen van tekst:

• Druk op  of  om de cursor naar links of naar rechts te verplaatsen.

• Als u een spatie wilt invoegen, drukt u op .

• Druk op  om een teken links van de cursor te verwijderen. Houd
ingedrukt om het display te wissen.

• Als u wilt schakelen tussen hoofdletters en kleine letters of tussen gewo
tekstinvoer en tekstinvoer met woordenboek, drukt u op  totdat de
gewenste invoermethode is geactiveerd (zie de indicator bovenaan in he
display). 

• Houd  ingedrukt als u wilt schakelen tussen letters en cijfers.

• Als u een cijfer wilt toevoegen, houdt u de gewenste cijfertoets ingedruk

• Houd  ingedrukt voor een lijst met speciale tekens. Selecteer het 
gewenste teken en druk op Gebruiken. In de gewone tekstinvoer kunt u 
interpunctietekens en bepaalde speciale tekens invoegen door herhaalde

 te drukken.
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• Gewone tekstinvoer: als u een letter wilt intoetsen die zich op dezelfde toets 
bevindt als de vorige letter, drukt u op  of  (of wacht u totdat de cursor 

egen, 
 u de 
Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

wordt weergegeven) en toetst u vervolgens de nieuwe letter in.

• Tekstinvoer met woordenboek: als u een samengesteld woord wilt invo
toetst u eerst de eerste helft van het woord in, drukt u op  en toetst
tweede helft in.
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4. Menufuncties
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1. Druk vanuit de standby-modus op Menu.

2. Druk op  of  om naar het gewenste menu te bladeren en druk o
Selecteren om het menu te openen. Druk op  om een hoofdmenu af t
sluiten.

3. Als een menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu en d
op Selecteren om het te openen. Druk op  om een submenu te sluiten
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� Overzicht van de menufuncties
1. Berichten 6. Tel.nummer verzenden

s
en
Copyright © 2004 Nokia. All rights 

12. Dienstopdr.-editor 
2. Contacten 

1. Zoeken
2. Contact 

toevoegen
3. Verwijderen
4. Bewerken
5. Toon toewijzen

4. Ltste gespr. verwijder
5. Gespreksduur tonen
6. Berichtenteller

4. Instellingen
1. Tooninstelling

en
2. Weergave-

instellingen

1. Alleen weergegeven als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund
1. Bericht 
schrijven

2. Inbox
3. Verzonden items
4. Concepten
5. Chatten
6. Afbeeldingsberichten
7. Distributielijsten
8. Gefilterde berichten
9. Berichten verwijderen
10. Berichtenteller
11. Berichtinstellingen

7. Kopiëren
8. Instellingen
9. Snelkeuze
10. Gefilterde nummers
11. Dienstnummers1

12. Info-nummers1
3. Gespreksinfo

1. Gemiste 
gesprekken

2. Ontvangen 
gesprekken

3. Ltst gekozen nummer
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3. Profielen
4. Tijdinstellingen

4. Verwijderen3
5. Alarmtoon

jes

nmachine
erter

kblad
nder
r
watch
ponist
iensten3

 aangesloten op de telefoon.
 er een herinnering is toegev-

ebruikte SIM-kaart.
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1. Nieuw
2. Alles bekijken2

3. Kalender

1. Wordt mogelijk niet weergegeven als er geen toebehoren zijn
2. Alles bekijken en Verwijderen worden alleen weergegeven als

oegd.
3. De beschikbaarheid, naam en inhoud zijn afhankelijk van de g
5. Gespreks-instellingen
6. Telefooninstellingen
7. Kosteninstellingen
8. Toebehoreninstellingen1

9. Beveiligingsinstellingen
10. Inst. rechternavigat.toets
11. Fabrieksinst. herstellen

5. Alarmklok
1. Alarmtijd
2. Alarmtoon
3. Alarm herh.

6. Herinneringen

7. Spellet

8. Extra's
1. Reke
2. Conv
3. Wer
4. Kale
5. Time
6. Stop
7. Com

9. SIM-d
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� Berichten (Menu 1)
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Een tekstbericht intoetsen
U kunt berichten uit meerdere delen, samengesteld uit 
verschillende gewone tekstberichten, intoetsen en verzenden (netwerkdien
facturering wordt gebaseerd op het aantal berichten dat voor het bericht ui
meerdere delen nodig is. Het aantal beschikbare tekens en het nummer van
huidige gedeelte van een bericht uit meerdere delen wordt rechtsboven in h
scherm weergegeven, bijvoorbeeld 120 / 2. Als u speciale tekens (Unicode) 
gebruikt, zoals â, á, ë of ì, zijn er mogelijk meer delen nodig voor een bericht
tekstinvoer met woordenboek kunnen Unicode-tekens worden gebruikt.

Voordat u een bericht kunt verzenden, moet het telefoonnummer van uw 
berichtencentrale in de telefoon zijn geprogrammeerd. Zie pagina 35.

1. Druk vanuit de standby-modus op Menu en selecteer achtereenvolgens 
Berichten en Bericht schrijven.

2. Toets het bericht in. Het aantal beschikbare tekens en het nummer van h
huidige berichtdeel wordt rechtsboven in het display weergegeven.

3. Druk op Opties, selecteer Verzenden, toets het telefoonnummer van de 
ontvanger in (of zoek het op in het telefoonboek) en druk op OK om het b
te verzenden. 

Als u het bericht naar verschillende mensen wilt verzenden, selecteert u 
Verzendopties en Meer ontvangers. Ga naar de eerste ontvanger en druk
Verzenden. Herhaal deze procedure voor elke ontvanger.
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Als u het bericht wilt verzenden via een vooraf gedefinieerde distributielijst, 
selecteert u Verzendopties en Verz. naar lijst.

te 

 tekst 
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cties: 

oev. 
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U kunt ook de volgende opties kiezen: Invoegopties, Kleine letters of Gro
letters, Bericht opslaan, Tekst wissen, Editor afsluiten, Instructies en 
Woordenboek.

Opmerking: Wanneer u berichten verzendt, geeft het apparaat mogelijk de
'Bericht verzonden' weer. Hiermee wordt aangegeven dat het bericht is verz
naar het nummer van de berichtencentrale dat in het apparaat is 
geprogrammeerd. Dit is geen indicatie dat het bericht is ontvangen door de
doellocatie. Raadpleeg uw serviceprovider voor meer informatie over 
berichtdiensten.

Een tekstbericht lezen (Inbox)
Als u tekstberichten hebt ontvangen in de standby-modus, wordt het aanta
nieuwe berichten en de indicator  weergegeven in het display.

1. Als u de berichten direct wilt lezen, drukt u op Toon.

Als u de berichten later wilt bekijken, drukt u op . Wanneer u de beri
wilt lezen, drukt u op Menu en selecteert u Berichten en Inbox. Ga naar 
gewenste bericht en druk op Selecteren.

2. Gebruik  of  om door het bericht te bladeren.

3. Terwijl u het bericht leest, kunt u op Opties drukken voor de volgende fun
Verwijderen, Beantwoorden, Chatten, Bewerken, Nummer gebruiken, 
Doorsturen, Als herinnering, Kleine letters of Grote letters, Gegevens en T
aan lijst.
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Concepten en verzonden items
In het menu Concepten kunt u de berichten weergeven die u hebt opgeslagen in 
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Copyright © 2004 Nokia. All rights reserved.

het menu Bericht opslaan. In het menu Verzonden items kunt u de berichten
weergeven die u hebt verzonden.

Druk tijdens de weergave van een bericht op Opties voor de volgende 
mogelijkheden: Verwijderen, Bewerken, Nummer gebruiken, Doorsturen, Als
herinnering, Kleine letters of Grote letters en Gegevens (alleen voor verzond
items).

Chatten
Met deze dienst voor tekstberichten kunt u tekstberichten uitwisselen met 
anderen. Elk chatbericht wordt verzonden als een afzonderlijk tekstbericht. 
berichten die tijdens een chatsessie worden ontvangen en verzonden, worde
opgeslagen.

Als u een chatsessie wilt starten, drukt u op Menu en selecteert u Berichten
Chatten of drukt u op Opties en selecteert u Chatten tijdens het lezen van e
ontvangen tekstbericht.

1. Toets het telefoonnummer van de andere persoon in of haal het op uit de
telefoonlijst en druk op OK.

2. Toets een benaming voor de chatsessie in en druk op OK.

3. Toets het bericht in, druk op Opties en selecteer Verzenden. 

4. Het antwoord van de andere persoon wordt boven uw bericht weergegev
Als u het bericht wilt beantwoorden, drukt u op OK en herhaalt u stap 3.
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Tijdens het intoetsen van een bericht kunt u op Opties drukken en Chat-naam 
selecteren om uw benaming te wijzigen of Chat-verleden selecteren om vorige 
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berichten weer te geven.

Afbeeldingberichten
U kunt berichten met afbeeldingen verzenden en ontvangen (netwerkdienst
Afbeeldingberichten worden opgeslagen in de telefoon. Elk afbeeldingberic
samengesteld uit meerdere tekstberichten. Het verzenden van een 
afbeeldingbericht kan dus meer kosten dan het verzenden van een tekstberi

Opmerking: Alleen apparaten die deze functie ondersteunen, kunnen 
beeldberichten ontvangen en weergeven.

Als u een afbeeldingbericht wilt maken, drukt u op Menu en selecteert u Ber
en Afbeeldingsberichten. Ga naar de gewenste afbeelding en druk op Gebru
Een tekstbericht intoetsen op pagina 30 als u tekst aan het bericht wilt toev
en het bericht wilt verzenden.

Een afbeeldingbericht ontvangen
Als u het bericht direct wilt bekijken, drukt u op Toon. Druk op Opties voor d
volgende mogelijkheden voor het afbeeldingbericht: Verwijderen, Beantwoo
Chatten, Tekst bewerken, Afbeelding opslaan, Nummer gebruiken, Als herinn
en Gegevens.

Distributielijsten
U kunt tot zes distributielijsten opstellen met elk maximaal tien ontvangers
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Als u een nieuwe distributielijst wilt toevoegen, drukt u op Menu en selecteert u 
Berichten en Distributielijsten. Druk op Opties en selecteer Lijst toevoegen. Geef 
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de distributielijst een naam en druk op OK. Druk op Opties en selecteer Lijst
bekijken. Als u een contactpersoon aan de lijst wilt toevoegen, drukt u op O
en selecteert u Con. toevoegen. Elk bericht voor elke ontvanger wordt afzon
in rekening gebracht. 

Gefilterde berichten
Berichten die zijn gefilterd door de optie Gefilterde nummers worden hier 
weergegeven. Zie pagina 28. U kunt de gefilterde berichten weergeven door
Menu te drukken en Berichten en Gefilterde berichten te selecteren. Ga naa
gewenste bericht en druk op Selecteren.

Druk op Opties en selecteer Verwijderen om het bericht te verwijderen of W
lijst om het nummer waarvan het bericht werd verstuurd te verwijderen uit 
met gefilterde nummers.

Berichten verwijderen
U kunt berichten wissen door Gelezen berichten, Inbox, Concepten, Verzond
items of Gefilt. berichten te selecteren.

Berichtenteller
Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Berichten en Berichtenteller. 
onder op de bladertoets om de nummers van verzonden en ontvangen beric
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weer te geven. Als u de berichtentellers op nul wilt zetten, selecteert u eerst 
Tellers wissen en vervolgens de tellers die u op nul wilt zetten.
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Het menu Berichtenteller bevindt zich ook onder het hoofdmenu Gespreksin

Berichtinstellingen

Infodienst
Met deze netwerkdienst kunt u berichten over verschillende onderwerpen v
netwerk ontvangen, bijvoorbeeld verkeersberichten. Neem contact op met u
serviceprovider voor meer informatie.

Sjablonen
Selecteer Sjablonen om de standaardberichten die beschikbaar zijn voor he
samenstellen van berichten weer te geven, te bewerken of te verwijderen. 

Smiley's
Selecteer Smiley's als u smiley's zoals ":-)" wilt invoegen in uw berichten. U
de bestaande smiley's wijzigen en nieuwe smiley's toevoegen.

Handtekeningen
Selecteer Handtekeningtekst om de handtekening in te voegen of te bewerk
automatisch wordt toegevoegd aan uw berichten. Selecteer Handtek. bijvgn
het automatisch invoegen van handtekeningen in- of uit te schakelen.
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Verzendprofiel
Telefoonnummer van berichtencentrale om het telefoonnummer op te slaan dat 
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vereist is voor het verzenden van tekst- en afbeeldingberichten. Dit numme
u van uw netwerkoperator.

Berichten verzenden als: om het berichttype Tekst, Fax, Semafoon of E-mail
selecteren (netwerkdienst).

Geldigheid van berichten: om op te geven hoe lang het netwerk moet prober
uw bericht af te leveren (netwerkdienst).

Naam van verzendprofiel wijzigen: om de naam van het verzendprofiel te wi

Afleveringsrapporten
Selecteer deze optie om het netwerk te vragen om afleveringsrapporten van
tekstberichten te verzenden (netwerkdienst).

Antwoord via zelfde centrale
Selecteer deze optie om de ontvanger van uw bericht toe te staan een antwo
verzenden via uw berichtencentrale (netwerkdienst).

Tekenondersteuning
Selecteer deze optie om in te stellen of de codering Volledig of Gereduceerd
gebruikt tijdens het verzenden van een tekstbericht (netwerkdienst). 
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Dienstopdr.-editor
Selecteer deze optie om een dienstopdracht te verzenden naar uw serviceprovider. 
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Dit is een netwerkdienst. Neem contact op met uw serviceprovider voor mee
informatie.

Select. nummer
Selecteer deze optie om namen weer te geven, toe te voegen of te verwijder
de lijst van personen wiens berichten naar dit nummer worden gefilterd. 

De gefilterde berichten worden rechtstreeks opgeslagen in de map Gefilterd
berichten. Wanneer u gebeld wordt door een nummer uit deze lijst, klinkt ge
beltoon en trilt de telefoon niet, ongeacht de modus van de telefoon. De opr
die u niet beantwoordt, worden opgeslagen in de map Gemiste gesprekken o
Gespreksinfo. 

� Contacten (Menu 2)
U kunt namen en nummers opslaan in het geheugen van de 
telefoon (het interne telefoonboek) of in het geheugen van de 
SIM-kaart (SIM-telefoonboek). In het geheugen van de 
telefoon kunnen maximaal 200 namen worden opgeslagen.

Zoeken naar een naam en telefoonnummer
Druk vanuit de standby-modus op Menu en selecteer achtereenvolgens Con
en Zoeken. Toets het eerste teken in van de naam waarnaar u zoekt en druk 
Zoeken. Druk op  of  om de gewenste naam te zoeken.
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Als de naam en het telefoonnummer zijn opgeslagen in het SIM-telefoonboek, 
wordt  rechtsboven in het display weergegeven. Als de naam en het 
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telefoonnummer zijn opgeslagen in het interne telefoonboek, wordt 
weergegeven.

SNEL ZOEKEN: Druk op  in de standby-modus en toets de ee
letter van de naam in. Druk op  of  om de gewenste naam
zoeken.

U kunt ook de volgende opties in het menu Contacten selecteren:

• Contact toevoegen om namen en nummers op te slaan in de lijst met 
contacten.

• Verwijderen om namen en nummers afzonderlijk of allemaal tegelijk te 
verwijderen uit de lijst met contacten.

• Bewerken om namen en nummers in de lijst met contacten te wijzigen.

• Toon toewijzen om de gewenste beltoon in te stellen die moet worden 
afgespeeld wanneer u een oproep van een bepaald telefoonnummer ont
Selecteer de naam of het telefoonnummer en druk op Toewijzen. Deze fu
werkt alleen als zowel het netwerk als de telefoon de identiteit van de b
kunnen identificeren.

• Tel.nummer verzenden om de contactgegevens van een persoon te verze
in een tekstbericht.

• Kopiëren om namen en nummers afzonderlijk of allemaal tegelijk te kop
van het interne geheugen naar het geheugen van de SIM-kaart en omge
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• Snelkeuze om de snelkeuzetoetsen te activeren en de nummers te wijzigen die 
aan de sneltoetsen zijn toegewezen.
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• Gefilterde nummers: zie Select. nummer op pagina 37. 

• Dienstnummers om te bellen naar de dienstnummers van uw netwerkop
als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdienst).

• Info-nummers om te bellen naar de informatienummers van uw 
netwerkoperator als deze op de SIM-kaart zijn opgeslagen (netwerkdien

Instellingen voor contacten
Druk vanuit de standby-modus op Menu en selecteer achtereenvolgens Con
en Instellingen. Selecteer

• Nummer van voicemailbox om het telefoonnummer van uw voicemail op
slaan of te wijzigen (netwerkdienst).

• Actief geheugen om op te geven of namen en nummers worden opgeslag
het geheugen van de Telefoon of op de SIM-kaart. Wanneer u de SIM-ka
wijzigt, wordt automatisch het geheugen van de SIM-kaart geselecteerd

• Weergave Contacten om te selecteren hoe namen en nummers worden 
weergegeven. Selecteer Naam nr (één naam en nummer tegelijk) of Nam
(alleen namen in een lijst) of Alleen naam (drie namen tegelijk weergege
een groot lettertype).

• Geheugenstatus om te controleren hoeveel namen en nummers al zijn 
opgeslagen en hoeveel namen en nummers nog kunnen worden opgesla
de telefoonlijst.
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� Gespreksinfo (Menu 3)
Uw telefoon registreert gemiste, ontvangen en uitgaande 
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oproepen, evenals de lengte van uw gesprekken en het 
aantal verzonden en ontvangen berichten.

Als de telefoon ingeschakeld is en zich binnen het bereik van de netwerkdie
bevindt (en als het netwerk deze functie ondersteunt), worden gemiste en 
ontvangen oproepen geregistreerd.

Lijsten met laatste oproepen
Druk op Menu en selecteer Gespreksinfo en Gemiste gesprekken, Ontvangen
gesprekken of Ltst gekozen nummers.

Wanneer u op Opties drukt, kunt u de tijd van het gesprek weergeven, het 
geregistreerde nummer bewerken, weergeven of bellen, het nummer toevoe
aan de lijst met contacten of aan de lijst met gefilterde nummers of het num
verwijderen uit de lijst met laatste oproepen. U kunt ook een tekstbericht 
verzenden.

Als u de lijst met laatste oproepen opnieuw wilt instellen, selecteert u Ltste
verwijderen en selecteert u de lijsten die u opnieuw wilt instellen.

Gesprekstellers
Druk op Menu en selecteer Gespreksinfo en Gespreksduur tonen om de duur
het laatste gesprek, van alle ontvangen of alle gekozen oproepen of de total
van alle gesprekken weer te geven.
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Als u de tellers op nul wilt zetten, selecteert u Timers op nul zetten en drukt u op 
OK. U moet de beveiligingscode intoetsen om de timers op nul te kunnen zetten.
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Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepen
diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, 
belastingen, enzovoort.

Berichtenteller
Het menu Berichtenteller bevindt zich ook onder het hoofdmenu Berichten,
pagina 34.

� Instellingen (Menu 4)
In dit menu kunt u verschillende instellingen van de telefoon 
wijzigen. U kunt ook een aantal instellingen op de 
oorspronkelijke waarden terugzetten. Selecteer hiervoor 
Fabrieksinst. herstellen.

Tonen
Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Instellingen en Tooninstelling
Selecteer

• Type beltoon om de toon te selecteren die moet klinken als u een gesprek
ontvangt.

• Beltoonvolume om het volume voor de beltonen en waarschuwingstone
stellen.
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• Trilsignaal om de telefoon in te stellen op trillen wanneer u een gesprek of 
tekstbericht ontvangt.
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• Berichtensignaaltoon om de toon te selecteren die moet klinken als een 
tekstbericht binnenkomt.

• Toetsenvolume om het volume voor toetstonen te selecteren.

• Waarschuwingstonen om waarschuwingssignalen in te stellen, bijvoorb
wanneer de capaciteit van de batterij laag is.

Weergave-instellingen
Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Instellingen en 
Weergave-instellingen. Selecteer

• Thema's om een thema voor het display van de telefoon in te stellen of t
wijzigen. Markeer het gewenste thema en druk op Opties en

• Activeren en Voor huidig profiel om het thema te gebruiken voor het 
huidige profiel.

• Activeren en Voor alle profielen om het thema te gebruiken voor alle 
profielen.

• Bekijken om een voorbeeld van uw selectie weer te geven. 

• Bewerken om het thema te bewerken. Selecteer de achtergrond die m
worden weergegeven in de standby-modus, de achtergrond voor het 
en de indicatoren voor de signaalsterkte en de batterij voor het them

• Menuweergave om het hoofdmenu weer te geven in een raster (Raster) 
lijst (Lijst).
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• Energiebesparing klok om de digitale klik en alle indicatoren in het display 
weer te geven als een screensaver. De indicatoren voor gemiste oproepen, 
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toetsenblokkering, stille modus en ontvangen berichten worden weergeg

• Operatorlogo om het operatorlogo in of uit te schakelen in de standby-m

• Selecteer Celinformatie om de telefoon zodanig in te stellen dat wordt 
aangegeven wanneer de telefoon in een cellulair netwerk wordt gebruik
op MCN-technologie (Micro Cellular Network) is gebaseerd (netwerkdie

• Duur van achtergrondlicht om in te stellen of de achtergrondverlichting 
seconden moet worden ingeschakeld (Normaal), 30 seconden (Uitgebrei
helemaal niet (Uit). Zelfs als de achtergrondverlichting is ingesteld op Ui
wordt deze gedurende 15 seconden ingeschakeld wanneer de telefoon w
ingeschakeld.

• Helderheid om de helderheid van het display aan te passen door op  en
drukken.

• Screensaver om de screensaver in of uit te schakelen en de tijd in te stell
waarna de screensaver wordt ingeschakeld (Timeout). U kunt ook een 
afbeelding selecteren die u als screensaver wilt gebruiken (Screensaver).

Profielen
U kunt de profielen aanpassen voor het gebruik van bepaalde functies, zoals
beltonen, kleuren en een achtergrond.

Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Instellingen en Profielen.
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Selecteer het profiel dat u wilt wijzigen en selecteer Aanpassen. Selecteer Type 
beltoon, Beltoonvolume, Trilsignaal, Berichtensignaaltoon, Toetsenvolume, 
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Waarschuwingstonen, Ritmisch achtergrondlicht, Thema's, Screensaver of N
wijzigen (niet beschikbaar onder Normaal). Selecteer de gewenste optie en 
op OK.

U kunt ook de instellingen van het geactiveerde profiel wijzigen in de menu
Tooninstellingen en Weergave-instellingen. Zie pagina 41 en 42.

Snel een profiel activeren vanuit de standby-modus of tijdens ee
gesprek: druk kort op , ga naar het gewenste profiel en druk o

Tijdsinstellingen
Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Instellingen, Tijdinstellingen e

• Klok en Datum instellen. Selecteer de 12-uurs of de 24-uurs notatie en s
tijd en datum in. 

Als de batterij uit de telefoon verwijderd is geweest, moet u de tijd en da
mogelijk opnieuw instellen.

• Datum en tijd automatisch aanpassen. Dit is een netwerkdienst. Als u de
functie gebruikt, verlopen mogelijk eerder ingestelde alarmsignalen.

Oproepinstellingen
Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Instellingen, Gespreksinstellin
en
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• Doorschakelen om uw inkomende oproepen door te schakelen naar uw 
voicemail of naar een ander telefoonnummer (netwerkdienst).
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Selecteer de gewenste doorschakeloptie. Selecteer bijvoorbeeld Doorsch
wanneer in gesprek om oproepen door te schakelen wanneer u in gespre
of wanneer u een inkomende oproep weigert. 

Er kunnen verschillende doorschakelopties tegelijkertijd actief zijn. Wan
Alle telefoongesprekken doorschakelen is geactiveerd, wordt  in het
display weergegeven in de standby-modus.

Schakel de geselecteerde optie in (Activeren) of uit (Annuleren), controle
de optie is geactiveerd door Status controleren te selecteren of geef een
vertraging voor het doorschakelen op Vertr. selecteren (niet beschikbaar 
alle doorschakelopties).

• Automatisch opnieuw kiezen om in te stellen dat maximaal tien poginge
moeten worden gedaan om verbinding te maken na een mislukte kiespog

• Wachtfunctie-opties. Als deze netwerkdienst is geactiveerd, wordt u 
gewaarschuwd als er een nieuwe oproep binnenkomt terwijl u een gespr
voert. 

• Identificatie verzenden om in te stellen dat uw telefoonnummer moet w
weergegeven (Aan) of verborgen (Uit) voor de persoon die u belt 
(netwerkdienst). Selecteer Standaard als u de instelling wilt gebruiken d
bent overeengekomen met uw serviceprovider.

• Lijn uitgaande gesprekken. Met deze netwerkdienst kunt u selecteren of 
of 2 wordt gebruikt om te telefoneren of kunt u het selecteren van een li
voorkomen als dit door de SIM-kaart wordt ondersteund (netwerkdienst
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• Gefilterde nummers. Zie "Gefilterde nummers" op pagina 37.
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Telefooninstellingen
Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Instellingen, Telefooninstellin

• Taal om de gewenste taal voor displayteksten te selecteren.

• Instellingen voor toetsenblokkering. Selecteer

• Automatische toetsenblokkering en Aan om de automatische 
toetsenblokkering in te schakelen. In het display wordt Wachttijd ins
weergegeven. Toets de tijd in en druk op OK. U kunt een tijd instellen v
seconden tot 59 minuten en 59 seconden. Selecteer Uit om de 
automatische toetsblokkering uit te schakelen.

• Toetsenblokkeringscode om de toetsenblokkering in te schakelen. Toe
beveiligingscode in en druk op OK. Zie pagina 12. Nadat u Aan hebt 
geselecteerd, wordt telkens wanneer u op Vrijgeven drukt naar de 
beveiligingscode gevraagd. Selecteer Uit om de toetsblokkering uit te
schakelen.

• Netwerk selecteren om in te stellen dat automatisch een cellulair netwe
moet worden geselecteerd dat in uw regio beschikbaar is. U kunt het gew
netwerk ook handmatig selecteren.

• Starttoon: om de toon in of uit te schakelen die wordt weergegeven als d
telefoon wordt ingeschakeld.

• Welkomstbericht. U kunt een bericht intoetsen dat kort in het display wo
weergegeven wanneer de telefoon wordt ingeschakeld.
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• SIM-dienstacties bevestigen. Neem contact op met uw serviceprovider voor 
meer informatie.
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Kostenbeheer
Opmerking: De uiteindelijke rekening van de serviceprovider voor oproepe
diensten kan variëren, afhankelijk van de netwerkfuncties, afrondingen, 
belastingen, enzovoort.

Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Instellingen, Kosteninstellinge

• Timer tijdens gesprek: hiermee kunt u de tijdsweergave tijdens een gespr
of uitschakelen.

• Totale gespreksduur: hiermee kunt u de weergave van de gespreksduur n
gesprek in- of uitschakelen.

• Gesprekskosten: hier worden de geschatte kosten van het laatste gespre
van alle gesprekken weergegeven in de eenheden die u hebt ingesteld bi
Kosten tonen in (netwerkdienst).

• Vaste nummers: hiermee beperkt u uw uitgaande oproepen tot geselecte
telefoonnummers, als de SIM-kaart dit toelaat.

• Vooruitbetaald krediet: als u een voorafbetaalde SIM-kaart gebruikt, kun
alleen bellen als voldoende kredieteenheden op de SIM-kaart aanwezig 
(netwerkdienst). 

Opmerking: Als er geen kosteneenheden of valuta-eenheden meer resteren
u soms nog wel bellen naar het geprogrammeerde alarmnummer.
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Toebehoreninstellingen1

Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Instellingen en 
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Toebehoreninstellingen. Selecteer Hoofdtelefoon of Hoorappraat.

• Selecteer Standaardprofiel om het profiel te selecteren dat wordt gebru
wanneer het toebehoren is aangesloten.

• Selecteer Automatisch opnemen om inkomende gesprekken binnen vijf 
seconden automatisch te beantwoorden.

Beveiligingsinstellingen
Wanneer beveiligingsfuncties zijn ingeschakeld waarmee oproepen kunnen
worden beperkt (zoals het blokkeren van oproepen, gesloten gebruikersgroe
vaste nummers), kunt u soms nog wel het geprogrammeerde alarmnummer
kiezen.

Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Instellingen, 
Beveiligingsinstellingen en

• PIN-code vragen om in te stellen dat de PIN-code van de SIM-kaart moe
worden gevraagd wanneer de telefoon wordt ingeschakeld. Voor sommig
SIM-kaarten is het niet mogelijk om deze functie uit te schakelen.

• Gesprekken blokkeren. Met deze netwerkdienst kunt u inkomende en 
uitgaande oproepen beperken. Selecteer een van de beperkingsopties en

1. Het menu Toebehoreninstellingen is alleen beschikbaar wanneer een toebehoren is aangesl
ten op de telefoon. De opties voor toebehoren zijn ook uitsluitend zichtbaar wanneer een to
behoren is aangesloten op de telefoon.
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schakel deze in (Activeren) of uit (Annuleren) of controleer of een 
beperkingsoptie is geactiveerd (Status controleren).
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• Beperkte groep gebruikers. Met deze netwerkdienst kunt u oproepen bep
tot oproepen naar en van een bepaalde groep mensen.

• Beveiligingsniveau om in te stellen dat naar de beveiligingscode moet w
gevraagd wanneer een nieuwe SIM-kaart in de telefoon wordt geplaatst
(Telefoon) of wanneer u de interne lijst met contacten selecteert (Geheu

Als u het beveiligingsniveau wijzigt, worden mogelijk alle lijsten met laa
oproepen gewist, waaronder gemiste, ontvangen en uitgaande oproepen

• Toegangscodes wijzigen als u de beveiligingscode, de PIN-code, de PIN2
of het blokkeerwachtwoord wilt wijzigen. Deze codes kunnen alleen bes
uit de nummers 0 tot en met 9.

Zorg ervoor dat u toegangscodes gebruikt die afwijken van alarmnumme
zoals 112, om te voorkomen dat u per ongeluk het alarmnummer kiest.

Instellingen voor de rechter-navigatietoets
U kunt favorieten instellen die u vanuit de standby-modus activeert door op
drukken. Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Instellingen en Inst. 
rechternavigat.toets.

• Selectieopties en selecteer de functies die u als favorieten wilt instellen 
op Selecteren te drukken. De functies worden in de lijst met favorieten 
geplaatst in de volgorde dat u ze hebt geselecteerd. 
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• Ordenen en ga naar de functie die u wilt verplaatsen. Druk op Verplaatsen en 
selecteer de gewenste optie. 
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Wanneer u klaar bent met het selecteren en ordenen van functies, drukt u o
en Ja om de wijzigingen op te slaan. Druk tweemaal op  om het menu a
sluiten zonder op te slaan.

Fabrieksinstellingen terugzetten
Als u bepaalde menu-instellingen op de oorspronkelijke waarden wilt terugz
drukt u op Menu en selecteert u achtereenvolgens Instellingen en Fabrieksi
herstellen. Toets de beveiligingscode in en druk op OK. De namen en 
telefoonnummers die in het telefoonboek zijn opgeslagen, worden niet verw

� Alarmklok (Menu 5)
U kunt instellen of het signaal eenmaal of herhaaldelijk 
moet klinken op de geselecteerde tijd.

Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Alarmklok en 
Alarmtijd. Toets de tijd voor het alarm in. Selecteer Alarm herh. om in te ste
het signaal eenmaal of herhaaldelijk moet klinken. Selecteer Alarmtoon om
geluid voor het waarschuwingssignaal in te stellen.

Als het alarmsignaal wordt weergegeven, kunt u dit uitschakelen door op 
drukken. Als u op Snooze drukt, wordt het signaal uitgeschakeld en gaat het
na 10 minuten opnieuw af. 
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Als het tijdstip voor het alarmsignaal is aangebroken terwijl het apparaat is 
uitgeschakeld, schakelt het apparaat zichzelf in en wordt het 
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waarschuwingssignaal afgespeeld. Als u op  drukt, wordt u gevraagd of
apparaat moet worden geactiveerd voor oproepen. Druk op  als u het ap
wilt uitschakelen of op Ja als u wilt kunnen bellen en gebeld wilt kunnen wo
Druk niet op Ja wanneer het gebruik van draadloze telefoons storingen of g
kan opleveren.

� Herinneringen (Menu 6)
U kunt korte tekstnotities met een waarschuwingssignaal 
opslaan.

Druk op Menu en selecteer Herinneringen. U kunt de 
volgende opties selecteren: Nieuw, Alles bekijken, Kalender (om notities voo
huidige kalendermaand weer te geven en toe te voegen), Verwijderen (om d
notities een voor een of allemaal tegelijk te verwijderen) of Alarmtoon.

Als het ingestelde tijdstip is bereikt, kunt u het waarschuwingssignaal 
uitschakelen met . Als u op Snooze drukt, wordt het signaal uitgeschake
gaat het alarm na 10 minuten opnieuw af.

� Spelletjes (Menu 7)
Elk spelletje wordt geleverd met een korte Help-tekst. 
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De instellingen voor spelletjes wijzigen
Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Spelletjes en Instellingen. U kunt 
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geluiden en trillingen (Trillen) voor spelletjes instellen. Wanneer 
Waarschuwingstonen is uitgeschakeld, hoort u mogelijk geen geluid, zelfs 
wanneer Spelgeluiden is ingeschakeld. Wanneer Trilsignaal is uitgeschakeld
de telefoon niet, zelfs niet als Trillen is ingeschakeld.

� Extra's (Menu 8)

Rekenmachine

Opmerking: Deze rekenmachine heeft een beperkte 
nauwkeurigheid en is ontworpen voor eenvoudige berekeningen.

Druk vanuit de standby-modus op Menu en selecteer Extra's en Rekenmach

Een berekening maken
• Met de toetsen  tot  kunt u cijfers invoegen. Met  voegt u

decimaalteken in. Druk op  om het laatst ingetoetste cijfer te verwij
Als u het teken wilt wijzigen, drukt u op Opties en selecteert u Teken wij

• Druk eenmaal op  voor een plusteken (+), tweemaal voor een mint
), driemaal voor een vermenigvuldigingsteken (x) en viermaal voor een 
deelteken (/). 

• Als u de uitkomst wilt berekenen, drukt u op Opties en selecteert u Uitko
Als u  even ingedrukt houdt, wordt het scherm gewist voor een nieuw
berekening.
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Valuta's omrekenen
De wisselkoers opslaan: druk op Opties, selecteer Wisselkoers, selecteer Vreemde 
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valuta in eigen valuta of Eigen valuta in vreemde valuta, toets de wisselkoer
(druk op  voor een decimaalteken) en druk op OK.

Omrekenen: toets het bedrag in dat u wilt omrekenen, druk op Opties en sel
In eigen valuta of In vreemde valuta.

Opmerking: Wanneer u de basisvaluta wijzigt, moet u de nieuwe koersen 
intoetsen, aangezien alle eerder ingestelde koersen op nul worden teruggez

Converter
U kunt converteren tussen verschillende eenheden.

Druk vanuit de standby-modus op Menu en selecteer Extra's en Converter. U
de laatste vijf conversies bekijken door Ltste 5 conversies te selecteren. U ku
kiezen uit vijf vooraf gedefinieerde categorieën: Temperatuur, Gewicht, Len
Oppervlakte en Volume.

U kunt eigen conversies toevoegen met Mijn conversies.

Werkblad
U kunt uw dagelijkse en maandelijkse kosten berekenen met de toepassing 
Werkblad.

Druk op Menu in de standby-modus en selecteer Extra's, Werkblad en Dage
account of Maand. account om de dagelijkse of maandelijkse accounts wee
geven. De Dagelijkse account bevat een overzicht van de dagen van de huid
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maand met de kosten voor elke dag, overeenkomstig de vooraf gedefinieerde 
kostencategorieën, zoals Eten en Entertain.. In the Maand. account kunt u de 
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maandelijkse kosten per categorie weergeven voor het huidige jaar.

Gebruik de bladertoetsen om naar de dag of maand te gaan die u wilt bewer
druk op Opties. Selecteer

• Bewerken om de waarde van een uitgave, de categorienaam of de naam
het werkblad te wijzigen (afhankelijk van de positie van de cursor wanne
op Opties drukt).

• Rij toevoegen of Rij verwijderen om een nieuwe kostencategorie toe te v
of een bestaande categorie te verwijderen.

• Alles verwijderen om alle gegevens in de huidige weergave te verwijdere

• Rijwaarde instellen om dezelfde waarde in te voegen voor elke 
dag / maand in de geselecteerde kostencategorie.

• Opslaan om het werkblad op te slaan. Als u een werkblad hebt gewijzigd
afsluit zonder op te slaan, wordt automatisch gevraagd of u wilt opslaan

• Gegevens bekijken om de gegevens van de geselecteerde cel weer te gev
kunt de gegevens ook bekijken door  ingedrukt te houden.

• Kosten synchr. (alleen in de Maand. account) om de uitgaven van een bep
Dagelijkse account te synchroniseren met de overeenkomstige maand in
Maand. account.
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Kalender
Druk op Menu in de standby-modus en selecteer Extra's en Kalender om de 
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maandweergave van de kalender weer te geven. Druk op , ,  en 
de cursor te verplaatsen naar de gewenste datum.

Timerfunctie
Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Extra's en Timer. Toets het tijd
voor het alarmsignaal in en druk op OK. U kunt ook een notitie voor het alar
instellen, een andere tijd instellen en de timerfunctie uitschakelen.

Als de timer actief is, wordt  weergegeven in de standby-modus.

Als het ingestelde tijdstip is bereikt, klinkt een waarschuwingssignaal en kn
de tekst in het display. Druk op een willekeurige toets om het alarm te stopp

Stopwatch
Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Extra's en Stopwatch.

Druk op Starten om de tijdsopname te starten. Als u de tijd wilt opnemen, d
op Stop. Als de tijdsopname is gestopt, kunt u op Opties drukken voor de op
Starten, Opnieuw instellen of Afsluiten. Als u Starten selecteert, wordt de 
tijdsopname voortgezet vanaf de vorige getimede gebeurtenis. Selecteer Op
instellen om de huidige tijdsopname te stoppen en de tijd terug te zetten op

Houd  ingedrukt als u de tijdsopname met de stopwatch op de achtergr
wilt voortzetten. Als de timer actief is, knippert  in de standby-modus. 
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Als u de stopwatch gebruikt of deze op de achtergrond uitvoert wanneer u andere 
functies gebruikt, vergt dit extra batterijcapaciteit en neemt de gebruiksduur van 
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de batterij af. 

Componist
Druk op Menu en selecteer achtereenvolgens Extra's, 
Componist en een toon. U kunt zelf beltonen maken door 
de noten in te toetsen. Druk bijvoorbeeld op  voor de 
noot f.

 verkort (-) en  verlengt (+) de toon of rust. Met 
 voegt u een rust in en met  wordt de octaaf 

ingesteld.  maakt de noot scherp (niet beschikbaar 
voor de noten e en b). Met  en  kunt u de cursor naar rechts of naar link
verplaatsen. Druk op  om een noot of rust links van de cursor te verwijd

Wanneer de toon gereed is, drukt u op Opties en selecteert u Afspelen, Opsl
Tempo, Verzenden, Scherm wissen of Afsluiten.

� SIM-diensten (Menu 9)
Neem contact op met uw serviceprovider voor meer 
informatie.



57

5. Informatie over de batterij
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� Opladen en ontladen
Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De volledige capaciteit van een nieuw
batterij wordt pas benut nadat de batterij twee of drie keer volledig is opgeladen en 
ontladen. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na ve
van tijd treedt slijtage op. Wanneer de gesprekstijd en stand-by-tijd aanmerkelijk kor
dan normaal, kunt u beter een nieuwe batterij kopen. Gebruik alleen batterijen die do
Nokia zijn goedgekeurd en laad de batterij alleen opnieuw op met laders die door Nok
goedgekeurd en bestemd zijnvoor dit apparaat.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Sluit de batterij niet 
aan op een lader. De levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt ove
Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tij
automatisch ontladen. Extreme temperaturen kunnen de oplaadcapaciteit van de ba
negatief beïnvloeden.

Gebruik de batterij alleen voor het doel waarvoor deze bestemd is. Gebruik nooit een 
beschadigde lader of batterij.

Let op dat u geen kortsluiting veroorzaakt in de batterij. Dit kan bijvoorbeeld gebeure
wanneer een metalen voorwerp zoals een munt, paperclip of pen direct contact maak
de positieve (+) en negatieve (-) poolklemmen van de batterij. (De poolklemmen zien
als metalen strips.) Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer u een reservebatterij in uw
tas hebt. Kortsluiting van de poolklemmen kan schade veroorzaken aan de batterij of a
voorwerp waarop deze is aangesloten.

De capaciteit en de levensduur van batterijen nemen af wanneer u deze op hete of ko
plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandig
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Probeer ervoor te zorgen dat de omgevingstemperatuur van de batterij tussen de 15°C en 
25°C ligt. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd 
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onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig is opgeladen. De batterijprestatie
beduidend minder in temperaturen onder het vriespunt.

Gooi batterijen nooit in vuur! Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale 
regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet w
het huishoudafval.
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Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet m
worden behandeld. De tips hieronder kunnen u helpen om de garantie te behouden.

• Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen o
kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorza
Wordt het apparaat toch nat, verwijder dan de batterij en laat het apparaat volled
opdrogen voordat u de batterij terugplaatst.

• Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende 
onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunne
levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bep
kunststoffen doen vervormen of smelten.

• Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat we
normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoo
elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

• Probeer het apparaat niet open te maken op een andere manier dan in deze hand
wordt voorgeschreven.

• Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe 
behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek besch

• Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen
het apparaat schoon te maken.

• Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokk
en de correcte werking belemmeren.
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• Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde vervangingsantenne. Niet-
goedgekeurde antennes, aanpassingen of toebehoren kunnen het apparaat beschadigen 

horen. 
aten 
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en kunnen in strijd zijn met de regelgeving met betrekking tot radioapparaten.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebe
Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als een van de appar
niet goed werkt.
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� Verkeersveiligheid
Gebruik geen handtelefoon terwijl u een auto bestuurt. Bewaar de telefoon altijd in d
houder; leg de telefoon niet op de passagiersstoel of op een plaats waar de telefoon l
raken bij een botsing of wanneer u plotseling moet remmen.

Verkeersveiligheid heeft altijd voorrang!

� Gebruiksomgeving
Houd u aan speciale voorschriften die in een bepaald gebied van kracht zijn en schak
apparaat altijd uit op plaatsen waar het verboden is het apparaat te gebruiken of waa
gebruik ervan storing of gevaar kan veroorzaken. Gebruik het apparaat alleen in de no
posities. Gebruik alleen toebehoren die door Nokia zijn goedgekeurd voor gebruik me
apparaat, teneinde te voldoen aan de richtlijnen voor blootstelling aan 
radiofrequentiesignalen. Gebruik altijd een goedgekeurd draagtasje of een goedgeke
houder, wanneer u het apparaat hebt ingeschakeld en op het lichaam draagt.

Bepaalde delen van het apparaat zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen word
aangetrokken door het apparaat en personen met een gehoorapparaat moeten het ap
niet tegen het oor met het gehoorapparaat houden. Klik het apparaat altijd goed vast
houder want metalen voorwerpen kunnen door het oorstuk worden aangetrokken. Ho
creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van het apparaat, omda
gegevens die op deze media zijn opgeslagen, kunnen worden gewist.
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� Medische apparatuur
Het gebruik van radiozendapparatuur, dus ook van draadloze telefoons, kan het 
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functioneren van onvoldoende beschermde medische apparatuur nadelig beïnvloede
Raadpleeg een arts of de fabrikant van het medische apparaat om vast te stellen of h
apparaat voldoende is beschermd tegen externe RF-energie of als u vragen hebt. Scha
apparaat uit in instellingen voor gezondheidszorg wanneer dat voorgeschreven word
ter plaatse aangegeven instructies. Ziekenhuizen en andere instellingen voor 
gezondheidszorg kunnen gebruik maken van apparatuur die gevoelig is voor externe 
energie.

Pacemakers
Fabrikanten van pacemakers adviseren dat er minimaal 15,3 cm afstand moet worde
gehouden tussen een draadloze telefoon en een pacemaker om mogelijke storing van
pacemaker te voorkomen. Deze aanbevelingen komen overeen met het onafhankelijk
onderzoek en de aanbevelingen van Wireless Technology Research. Mensen met een 
pacemaker moeten:

• het apparaat op meer dan 15,3 cm afstand van hun pacemaker houden als het ap
is ingeschakeld;

• het apparaat niet in een borstzak dragen; en 

• het apparaat bij het oor houden aan de andere zijde van het lichaam dan de zijde
de pacemaker zich bevindt, om de kans op storingen te minimaliseren.

Als u enige reden heeft om te vermoeden dat er storing optreedt, moet u het apparaa
onmiddellijk uitschakelen.
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Gehoorapparaten
Sommige digitale draadloze apparaten kunnen storingen in bepaalde gehoorapparaten 
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veroorzaken. Neem contact op met uw netwerkoperator als u last hebt van dergelijke
storingen.

� Explosiegevaarlijke omgevingen
Schakel het apparaat uit als u op een plaats met explosiegevaar bent en volg alle 
aanwijzingen en instructies op. Dergelijke plaatsen zijn bijvoorbeeld plaatsen waar u
gewoonlijk wordt geadviseerd de motor van uw auto af te zetten. Vonken kunnen op 
dergelijke plaatsen een explosie of brand veroorzaken, waardoor er gewonden of zelfs
kunnen vallen. Schakel het apparaat uit bij benzinestations. Houd u aan de beperking
het gebruik van radioapparatuur in brandstofopslagplaatsen, chemische fabrieken of
plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Plaatsen met explosiegevaar worden 
maar niet altijd, duidelijk aangegeven. Het gaat onder andere om scheepsruimen, che
overslag- of opslagplaatsen, voertuigen die gebruikmaken van LPG (onder andere pro
butaan) en gebieden waar de lucht chemicaliën of fijne deeltjes van bijvoorbeeld gra
of metaaldeeltjes bevat.

� Voertuigen
RF-signalen kunnen van invloed zijn op elektronische systemen in gemotoriseerde 
voertuigen die verkeerd geïnstalleerd of onvoldoende afgeschermd zijn (bijvoorbeeld
elektronische systemen voor brandstofinjectie, elektronische antislip-of antiblokkeer
remsystemen, systemen voor elektronische snelheidsregeling of airbagsystemen). Raa
de fabrikant, of diens vertegenwoordiger, van uw voertuig of van hieraan toegevoegd
apparatuur, voor meer informatie.

Het apparaat mag alleen door bevoegd personeel worden onderhouden of in een auto
worden gemonteerd. Ondeskundige installatie of reparatie kan gevaar opleveren en d
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garantie die eventueel van toepassing is op het apparaat doen vervallen. Controleer 
regelmatig of de draadloze apparatuur in uw auto nog steeds goed is bevestigd en naar 
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behoren functioneert. Vervoer of bewaar geen brandbare vloeistoffen, gasvormige 
materialen of explosieve materialen in dezelfde ruimte als die waarin het apparaat, 
onderdelen daarvan of toebehoren zich bevinden. Voor auto's met een airbag geldt d
airbags met zeer veel kracht worden opgeblazen. Zet geen voorwerpen, dus ook geen
geïnstalleerde of draagbare draadloze apparatuur, in de ruimte boven de airbag of wa
airbag wordt opgeblazen. Als draadloze apparatuur niet goed is geïnstalleerd in de au
de airbag wordt opgeblazen, kan dit ernstige verwondingen veroorzaken.

Het gebruik van het apparaat in een vliegtuig is verboden. Schakel het apparaat uit v
u een vliegtuig binnengaat. Het gebruik van draadloze telecomapparatuur kan gevaar
voor de werking van het vliegtuig, kan het draadloze telefoonnetwerk verstoren en ka
illegaal zijn.

� Alarmnummer kiezen
Belangrijk: Draadloze telefoons zoals dit apparaat, maken gebruik van 
radiosignalen, draadloze netwerken, kabelnetwerken en door de gebruiker 
geprogrammeerde functies. Hierdoor kunnen verbindingen niet onder alle 
omstandigheden worden gegarandeerd. U moet nooit alleen vertrouwen op
draadloze telefoon voor het tot stand brengen van essentiële communicatie
bijvoorbeeld bij medische noodgevallen.

Een alarmnummer kiezen:
1. Schakel het apparaat in als dat nog niet is gebeurd. Controleer of de signaalontva

voldoende is. 

In sommige netwerken kan een geldige, correct geplaatste SIM-kaart noodzakelij
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2. Druk zo vaak als nodig is op  om het scherm leeg te maken en het apparaat gereed 
te maken voor een oproep. 
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3. Toets het alarmnummer in voor het gebied waar u zich bevindt. Alarmnummers 
verschillen per locatie.

4. Druk op de toets .

Als u bepaalde functies gebruikt, is het mogelijk dat u deze functies eerst moet uitsch
voordat u een alarmnummer kunt kiezen. Raadpleeg deze handleiding of uw servicep
voor meer informatie.

Probeer wanneer u een alarmnummer belt alle noodzakelijke informatie zo nauwkeu
mogelijk te omschrijven. Uw draadloze apparaat is mogelijk het enige communicatie
op de plaats van een ongeluk. Beëindig het gesprek pas wanneer u daarvoor toestemm
hebt gekregen.

� Informatie over certificatie (SAR)
DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLI
AAN RADIOGOLVEN.

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld
geproduceerd dat deze voldoet aan de emmissiebeperkingen voor radiofrequentiesig
(RF-signalen) die worden aanbevolen door internationale richtlijnen (ICNIRP). Deze 
beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane 
voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door 
onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondi
evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsm
ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de le
of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de 
maateenheid SAR (Specific Absorbtion Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de 
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internationale richtlijnen is 2,0 W/kg*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities 
gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane 
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energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane 
energieniveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik sterk 
liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor ge
bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is
verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich
zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naas
oor is 0,80 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer h
normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van
minimaal 2,2 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wor
gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen met
bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 2,2 van het lichaam 
bevinden.

Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen besc
over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrenge
databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschik
Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltoo

*De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0
kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen
aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele 
meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nation
rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kun
vinden onder "product information" op de website van Nokia op www.nokia.com.
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